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Análise comparativa de algoritmos de fusão de dados para a melhoria da            
qualidade da informação de situações criminais 
 
RESUMO 

Sistemas de tomada de decisão, como na análise de dados criminais,           
necessitam de processos de aquisição de Consciência Situacional (SAW), que          
consiste na identificação de elementos relevantes em um ambiente monitorado,          
a compreensão deles e projeção no futuro próximo. Em sistemas de análise de             
situações criminais dirigidos, a tomada de decisão pode se beneficiar muito           
com o aumento do nível de SAW. Uma das alternativas para realizar esse             
aumento é utilizando processos de fusão de dados. Entretanto, a fusão de            
dados apresenta diversos desafios, considerando a dinamicidade e        
complexidade dos dados de domínio crítico. Desta maneira, é também um           
desafio indicar os melhores algoritmos de processamento de tais dados,          
considerando suas particularidades. Este trabalho visa contribuir com sistemas         
de análise de situações criminais e consequentemente com a Consciência          
Situacional de tomadores de decisão, por meio da comparação de algoritmos           
conhecidos dedicados à fusão de dados de nível sintático. 
 
INTRODUÇÃO 

A consciência situacional (SAW) é um termo utilizado para expressar o           
entendimento de um indivíduo em uma situação de risco. SAW tem 3 níveis             
que consistem na identificação dos elementos no ambiente, o que todos           
elementos juntos representam no ambiente e projeções para o futuro.  

No contexto criminal SAW pode contribuir de forma significativa para a           
assertividade das decisões, pois estas serão melhores sustentadas por         
subsídios informacionais relevantes. Entretanto, dados fornecidos pelos       
humanos podem adicionar incertezas ao processo de análise, considerando a          
limitação inerente da qualidade da informação fornecida. Uma maneira de          
contornar as incertezas e aumentar o nível de SAW é por meio da fusão de               
dados, pois o método permite analisar um grande volume de dados, busca por             
dados mais relevantes, descartar dados inconsistentes e reduzi-los a um          
montante reduzido, porém mais significativo. 

A problemática do trabalho se dá pela dinamicidade e complexidade dos           
dados criminais, portanto nem sempre o mesmo algoritmo consegue processar          
um tipo de dado específico.  

Desta maneira, o trabalho tem como objetivo geral contribuir para o           
desenvolvimento de sistemas orientados a SAW e consequentemente com         
melhores decisões envolvendo análise criminal. Especificamente, busca-se       
realizar a comparação de algoritmos de fusão de dados em nível sintático, para             
identificação do melhor algoritmo para diferentes tipos de contextos de dados.  

 
OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo geral a contribuição para sistemas de           
tomada de decisão orientados à consciência situacional(SAW) no contexto         
criminal brasileiro. 

O objetivo específico consiste na comparação entre algoritmos de fusão           
de dados em nível sintático, para a melhor escolha frente ao tipo de dado              
estudado e domínio aplicado. Os algoritmos a serem comparados serão          



analisados com base em alguns critérios, validando quais destes apresentam          
melhorias significativas nos dados criminais, focando apenas em roubo e furto. 

Alguns dos critérios selecionados estão relacionados diretamente com a         
capacidade computacional, capacidade de interpretação dos dados e qualidade         
da informação. Tendo isso, foram selecionados a capacidade de         
processamento, possibilidade de processamento de linguagem natural,       
melhoria dos índices de qualidade da informação, como completude e          
consistência.  

 
METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos a metodologia do trabalho foi dividida em 6            
etapas: 

I.Estudo do domínio criminal, compreensão do dados criminais (como se          
estruturam, como é a forma e sintaxe), envolvendo a análise manual de dados             
de Boletins de Ocorrência.  

II.Levantamento bibliográfico sobre teorias, modelos e técnicas de fusão de          
dados, já buscando por trabalhos correlatos que aplicam o mesmo domínio ou            
problemática deste trabalho, visando auxiliar no direção e execução desta          
pesquisa.  

III.Testes dos algoritmos de fusão levantados durante o tópico anterior,          
levantamento bibliográfico, visando entender a dinâmica e melhor aplicação de          
cada uma das técnicas e algoritmos selecionados. 

IV.Ensaios com dados criminais, focando apenas em situações de roubo e furto,            
aplicando as técnicas e algoritmos testados buscando compreender quais         
destes podem ter a melhor contribuição, ou aplicabilidade, neste domínio e           
trabalho. 

V.Análise dos resultados obtidos nos ensaios conforme os critérios definidos          
anteriormente. 

VI.Validação dos resultados com especialistas do setor de segurança pública e           
privada, parceiros do grupo de pesquisa GIHC (Grupo de Interação          
Humano-Computador). 
 
DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do trabalho será realizado um estudo sobre o domínio            
em questão, dados criminais, especialmente de situações de roubo e furto em            
território nacional, a fim de compreender tais dados, suas características e           
variações, assim como a estrutura, construção sintática e léxicas desses. 

Na etapa seguinte ocorrerá a investigação dos algoritmos de fusão de           
dados, isso através de um levantamento bibliográfica e de trabalhos correlatos,           
buscando saber quais os principais, modelos, técnicas e algoritmos já          
presentes em outros estudos, tanto aqueles que compartilham do mesmo          
domínio ou não. Os resultados desse levantamento serão estudados e testados           
com dados do domínio, ou seja, roubo e furto. 

Após o estudo dos algoritmos e do domínio, assim como os dados            
relacionados, os critérios para seleção do melhor algoritmo serão selecionados,          
buscando abranger todas as questões, desde a capacidade computacional e          
de inferência em torno do algoritmo, ou seja performance e acurácia em si do              
algoritmo, assim como sua capacidade em lidar com a forma dos dados deste             
domínio, ou seja, processar dados de linguagem natural.  



Com isso decorrerá um comparativo e validação entre os algoritmos e           
resultados alcançados, sendo este realizado junto à especialistas em         
segurança e domínio criminal parceiros do GIHC, que junto a análise na            
melhoria da qualidade das informações e performance computacional, irão         
ajudar elencar os melhores algoritmos de fusão para lidar com dados criminais,            
de roubo e furto, no cenário brasileiro. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados alcançados até o momento foram levantamento        
bibliográfico sobre fusão de dados, envolvendo modelos, técnicas e algoritmos,          
possibilitando levantamento dos principais algoritmos já aplicados na literatura.         
Entendimento de SAW e estudo do domínio criminal especificamente roubo e           
furto, para o melhor entendimento e compreensão do tema proposto, e também            
a viabilidade do projeto e sua aplicação.  

O trabalho tem como resultado esperado gerar um guia para          
desenvolvedores de sistemas dedicados a SAW, que serão capazes de          
escolher o melhor algoritmo de acordo com o contexto de dado trabalhado no             
momento. 
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